
Little Mix uppträder på Nickelodeon Kids’ Choice Awards
Idag avslöjades de första artisterna till årets stora barngala Nickelodeon Kids’ Choice Awards  där barnen själva röstar fram sina
favoriter. Brittiska popgruppen Little Mix är de första artisterna som avslöjas.

Sverigeaktuella Little Mix är en av de första artisterna som avslöjas inför kommande Kids’ Choice Awards, Nickelodeons stora gala där
barnen själva röstar fram sina favoriter. Popgruppen uppträder på galan med ett medley medhitsinglarna ”Touch” och ”Shout Out to My Ex”.
De är även nominerade i kategorin ”Bästa Internationella Musikstjärna” där de tävlar mot bland andra svenska Zara Larsson. Andra kändisar
som kommer att framträda på scen under kvällen är bland andra The Chainsmokers, Ellen Degeneres, Kevin Hart och Demi Lovato.

Little Mix har nått stora internationella framgångar och flera av deras låtar har toppat musiklistor världen över. Albumet ”Get Weird” som
släpptes 2015 blev bandets stora genombrott och sedan dess har tjejerna nått över en miljard visningar på Youtube. I sommar spelar Little Mix
på Annexet i Stockholm.

Även rapparen Machine Gun Kelly och Fifth Harmony-medlemmen Camila Cabello kommer att uppträda på galan med hitsingeln ”Bad
Things”, som spelats flitigt i Sverige de senaste månaderna.

Högupplösta bilder och videos: http://nickkcapress.com/ 

Om Kids’ Choice Awards
Nickelodeon Kids’ Choice Awards är galan där barnens favoriter inom bland annat TV, musik och animation hyllas. Galans signum är
traditionen att ”slajma” vinnarna, det vill säga att hälla grönt slime över dem, helt utan förvarning.

Kids’ Choice Awards 2017 äger rum i USC’s Galen Center i Los Angeles. Årets värd är wrestlingstjärnan och skådespelaren Johan Cena.

Galan sänds den 12 mars kl. 17.15 på Nickelodeon.

För mer information, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, Nordic PR Manager
073 83 73 424
karolina.moberg@vimn.com

Om Nickelodeon:
Nickelodeon är världens största nätverk av underhållning för barn. Kanalen sänder dagligen mellan 05.00-22.00. Nickelodeon erbjuder ett
varierat programutbud med tecknade serier, drama, komedier samt program för förskolebarn i Nick Jr-blocket. Några programexempel är
SvampBob Fyrkant, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sam & Cat och Dora Utforskaren. Programutbudet sänds på svenska och kanalen
distribueras av Boxer, Bredbandbolaget, Canal Digital, Com Hem, Sappa, Telia och Viasat. www.nickelodeon.se


